
  חוף פלמחים –המאבק נגד הקמת תחנת הכוח בשמורת נחל שורק 
  

  )סדר גודל של תחנת הכוח רידינג( וואט- מגה 400בימים אלו מקודם מיזם של הקמת תחנת כוח בהיקף של 
  ,הירוקות האחרונות שנותרו באזור שמהווים את אחת הריאות, שפך נחל שורקגן הלאומי ול לחוף פלמחיםסמוך ב

  .אליהם מאות אלפי מטיילים ונופשים בכל שנהומשוכים 
  

  סביבתי ותברואתי קשה, נופיותהווה מפגע , של סולר מזהםעם גיבוי אך , אמורה לפעול על גזהמוצעת התחנה 
  .ולישובים הסמוכים אליה לסביבה האקולוגית
התחנה . שירותים ציבורייםקיבלה כבר רישיון מותנה מהרשות ל, IESשבשליטת חברת " נעם-גת"י חברת "הקמת התחנה ע

  .הטייקון חיים גייר שבבעלות, IESגם היא בשליטה מלאה של חברת , להבנות בשטח חברת פארק פלמחים עומדת
  

  :חוף פלמחים והישובים הסמוכים, הגן הלאומיאיזור כל משולבת בפגיעה  - בריאותיים/ נזקים סביבתיים 
 בעיקר בקרב ילדיםוסרטן הריאות  תיותלמחלות נשימ לבריאות הגורמיםמסוכנים פליטה של מזהמים  - זיהום אויר. 
 גע באקולוגיה הימית ובחופי הרחצהויפ, יפלוט מזהמים למי הים והנחל קירור במי הים - הים-זיהום מי. 
 פלמחים ישירה בתושביפגיעה ו, פגיעה בבעלי החיים שבסביבת המחייה הייחודית של הגן הלאומי - הום רעשזי. 
 גבעות הסובבותבגן הלאומי ובעלי החיים הליליים ב אורח החיים של הפרעת - יהום אורז. 
 אתר תיירות וטיולי טבע ההמהוו, ת עצים ודיונות חולוחורש, לאומי הכולל נחלהגן הפיך ל-נזק בלתי - פגיעה נופית ,

 .ומושך אליו מאות אלפי מטיילים בשנה
 דבר , פי כמה מהרמה מותרת, לקרינהתחנת הכוח וקווי החשמל יגרמו לחשיפה גבוהה  -קרינה אלקטרומגנטית

 .בעיקר בקרב ילדים, ללוקמיההנקשר עם עליה בשכיחות 
  

  ):מבוססות תקדימים בינלאומיים(סכנות אפשריות 
 יכול  ,)הצנרתהיכולה לנבוע מבלאי של (במקרה של דליפת גז מצינור ההובלה או מהתחנה עצמה  :סכנת דליפת גז

 .בקיבוץ ובסיס פלמחיםבתי התושבים , חוף הים, מ הכולל את הגן הלאומי"ק 1.5ברדיוס של להצטבר ענן דליק 
 כל ניצוץ יכול לגרום פיצוץ אדיר אשר  ,)האיזור נמצא בטווח הטילים מעזה( שכזו ת גזבמקרה של דליפ: סכנת פיצוץ

  .קיבוץ פלמחים ובסיס פלמחיםתושבי , פלמחיםנופשים בחוף ה, בגן המטיילים חייהם של יסכן את
ברוב העולם כן על ו ,שנים האחרונות 40-איש ברחבי העולם ב 2000-כגבו את חייהם של כבר תרחישים כאלו 

  .לבתי מגורים או ריכוזי אוכלוסיןגבוהה כה תחנות כוח מונעות גז בסמיכות ממקמים  לא, המערבי
  

  :נקודות למחשבה
  את נכסי הטבע בידי הטייקוניםשוב להפקיר לא ניתן , הצליח על עתידו של חוף פלמחיםהציבורי אחרי שהמאבק , 

כך קבע גם השופט יעקב שינמן שאמר שנכון לתת העדפה לאינטרס . ריאה ירוקהלקום בלב לתת לתחנת כוח שכזו ו
 .הציבורי ולא לבעלי הון

 ומו ושימורו הושקעו מליוני שקליםשבשיק גן הלאומישתפגע בתחנה  לא תתכן הקמה של. 
 בארץ ותחנות מופעלות גז פרטיותקבע שניתן אישור למספיק תחנות כוח  2012-מח מבקר המדינה "דו. 
  י מגוריםתחנת כוח במרחק מאות מטרים מבת יתכן שמקימיםאיך? 
 ולטאיות-כתחנות גיאותרמיות ופוטו, ישנן חלופות ירוקות יותר.  

  
  .אזרחיםבתי לו לאומיהגן ל, חוף פלמחיםכל כך קרוב ל במקום, זה ובריאותי הקמת מפגע סביבתימנוע אנא עזרו לנו ל

  
  ,בתודה מראש

  .חוף פלמחים -הקמת תחנת הכוח בשמורת נחל שורק  דמטה המאבק נג
SoreqPowerPlantStruggleGroup@gmail.com  

  http://tinyurl.com/p6xzfb9: בוק שלנוסאו בפיי
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